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Дисципліна «Бренд менеджмент» передбачена для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміні-
стрування»,  спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг та рекламний 
бізнес». Бренд-менеджмент в умовах, що склалися, стає об’єктом професійної уваги. Набувають 
актуальності процеси управління брендами, що відображають особливості функціонування сучасно-
го ринкового середовища та внутрішньої діяльності компаній. Бренди як потужні нематеріальні 
активи вже довели свою здатність забезпечувати не лише сильні конкурентні переваги, а й істотно 
збільшувати їх ринкову вартість. Розробка та впровадження напрямів і технологій бренд-менедж-
менту як предмету дослідження набуває актуальності майже для всіх організацій, що працюють на 
ринках товарів масового попиту.

Диплом бакалавра. Вступні екзамени з фаху. Решта вимог визначаються правилами прийому на 
освітньо-професійну програму магістра

Метою курсу є розвиток ключових компетенцій в області брендингу, тобто вироблення у студентів 
професійного погляду на діяльність зі створення та управління брендами, який допоможе їм у 
майбутньому розробляти конкурентні торгові марки, визначати їх позиціонування та імідж, управ-
ляти їх розвитком з урахуванням маркетингових стратегій підприємств. Однією з важливих завдань 
даної дисципліни є формування у студентів мови професійного спілкування через освоєння понять, 
термінів і концепцій у сфері брендингу.

Цілі курсу передбачають ознайомлення студентів з:
- сутністю і місцем бренд менеджменту в підвищенні конкурентоспроможності підприємств;
- зв'язком бренд менеджменту з бізнес-стратегією підприємства;
- інструментами та технологіями бренд менеджменту для реалізації цілей підприємств;
- методиками оцінки ефективності реалізації заходів в області бренд менеджменту;
- організацією роботи бренд-менеджерів з питань здійснення поточних і перспективних заходів 
маркетингової і рекламної діяльності підприємств.

Отриманні знання дозволять студентам:
-знати поняття брендингу та його роль в процесі управління підприємством, сутність бренду як 
основного елементу ринкових активів в управлінні підприємством, методичні аспекти створення та 
управління брендом в умовах високо конкурентного ринку; 
-використовувати в практичній діяльності підприємства інформацію, отриману в результаті марке-
тингових досліджень і порівняльного аналізу кращих практик в менеджменті для розробки бренду 
підприємства;
-застосовувати принципи формування портфелів брендів;
-володіти практичними навичками використання інструментів розробки, управління та оцінки 
бренду, а також прийняття рішень, пов'язаних з розвитком бренду.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



Дисципліна включає 3 кредити, 2 змістові модулі та залік, як форму підсумкового контролю. 
Загальна кількість годин – 90 (з них: 32 – аудиторних і 58 – самостійної роботи студента). 
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

Тема 1. Бренд-менеджмент: 
поняття, зміст. 
Бренд та брендинг. Класифіка-
ція брендів. Марка та марочна 
політика. Капітал марки.

Тема 2. Індивідуальність 
бренду. Технології народження 
бренду. Ім’я, дизайн, упаковка. 
Ідентичність бренду. Моделі 
розробки бренду.

2 2 7

2 2 7

2 2 7

Тема 3. Моделі формування та 
розвитку брендів 
Психологічні аспекти бренду. 
Обрах бренду. Моделі підтрим-
ки життєдіяльності брендів.

2 2 7

Тема 4. Концепції та стратегії 
управління брендом 
Моделі марочних стратегій. 
Стратегічні задачі управління 
брендом

2 2 8

Тема 6. Маркетингові 
дослідження брендів 
Методи вивчення ринкової 
позиції бренду.

2 2 7

Тема 7. Марочний капітал. 
Лояльність бренду, споживча 
поведінка. Формування 
ставлення до бренду. Корпора-
тивний імідж, брендинг, 
культура.

2 2 7

Тема 8. Брендинг як основа 
побудови комунікаційної 
концепції маркетингу.
Сутність, механізм та класифіка-
ція маркетингових комунікацій.

2 2 8

Найменування 
тем

Лекції Практичні Самостійна 
робота

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дисципліни «Бренд менеджменту»

Тема 5. Позиціонування та 
бренд менеджмент. 
Конкурентні переваги брендів. 
Формування позиції бренду.

Змістовий модуль 2. Складові бренд менеджменту 
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2 семестр 2 семестр Так 5 курс Цикл вільного 
вибору

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

1. Визначити відмінності між брендом і торгівельною маркою на конкретному прикладі. Захист 
бренду - практичне завдання з підготовки бренду до реєстрації.
2. Розробити стратегію бренд-менеджменту (кейс - формування стратегії бренд-менеджменту). 
Розглянути на конкретному прикладі обов'язкові елементи фірмового стилю.
3. Визначити унікальність представлення товарного знаку. Маркетингові дослідження ринку та 
виявити лідерів ринку.
4. Розробити основні елементи бренду на конкретному прикладі. Розгляд кейсів (кейс з аудиту 
бренду; кейс по формування прихильності).
5. Розробити обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань ринкової економіки щодо 
корпоративних та марочних цінностей. Сформувати марочний капітал бренда.
6. Розробити програму формування лояльності до бренду та плану просування бренда.
7. Дати оцінку ефективності маркетингових комунікацій в управлінні брендом.

Перелік обов’язкових завдань7

1.Означити взаємодію бренд менеджменту з іншими управлінськими науками (відобразити схема-
тично).
2. Ідентифікувати та сформувати позиціонування бренду.
3. Знати особливості, стратегії та напрямки формування брендів в різних сферах.

Перелік вибіркових завдань8

9

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Максимальна кількість балів за наступні види оцінювання становить:
модуль 1 = 50 балів;
модуль 2 = 50 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Ознаки дисципліни



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на: підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу; оволодіння теоретичними та 
практичними знаннями з дисципліни. 
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, при вивченні навчальної дисциплі-
ни,передбачено використання:
- індивідуальної,парної,групової,контактної та змішаної форм навчання;
- системи репродуктивних та інтерактивних методів, які є важливою складовою студентоцентрованої, 
компетентнісної та розвивальної педагогічних технологій. До них належать: метод мозкового 
штурму, метод евристичних запитань, Сократів метод, кейс-стаді, мікровикладання, ділова гра, 
інтерв’ювання.

Політика дисципліни12

Здобувач освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни за результатами поточного 
оцінювання.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 11

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література
1.Бренд-менеджмент: навчальний посібник / С.Ф. Смерічевський, С.Є. Петропавловська, О.А. 
Радченко; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. Київ: НАУ, 
2019. 155 с. 
2.Брендинг: навчальний посібник/ Т.В. Григорчук; Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, 
Кафедра шоу-бізнесу. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2018. 163 с.

Рекомендовані джерела інформації15



1. Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то:
- визначте свою мету;
- складіть собі чіткий графік;
- наполегливо працюйте;
- будьте впевненим і свідомим;
- будьте креативним і активним.
2. Середовище в аудиторії повинно бути дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
На аудиторні заняття слухачі мають з’являтися вчасно відповідно до діючого розкладу занять, яке 
міститься на сайті університету. Під час занять усі його учасники мають дотримуватися вимог техні-
ки безпеки.
3. Від здобувачів очікується: базове розуміння маркетингу, а також обізнаність в питаннях товарної 
політики. 

Бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Поради з успішного навчання на курсі16
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Додаткова література
1. Кампрад, Інґвар. Історія ІКЕА: бренд, що закохав у себе світ / Інґвар Кампрад, Бертіл Торекул; 
переклала з англійської Оксана Кацанівська. Київ : Наш Формат, 2018. -308 с.
2. Michael Beverland. Brand Management: Co-creating Meaningful Brands SAGE, 2018. -416 p.
3. Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Brand Management: Research, Theory and 
Practice. Routledge, -2015. P. 296
4. Ідріс Муті. Брендинг за 60 хвилин. Фабула, 2019. -256 с.
5. Paolo Popoli. Brand Management: Advancing. Insights on. BoD – Books on Demand, 2017. 210 P.

Додаткові інформаційні ресурси
1. Верховна Рада України: офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/
2. Державна служба статистики України: офіційний сайт державного комітету статистики України 
[Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим 
доступу  http://www.nbuv.gov.ua/ 
4. Українська асоціація маркетингу, журнал «Маркетинг в Україні», «Маркетинг-газета» [Елек-
тронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу http://www.uam.kneu.kiev.ua/ukr/index.php - 
5. Журнал «Маркетинг менеджмент» [Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу  
http://www.mgmt.ru/index.html  
6. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу  
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 
7. Клуб маркетологов MarketingJazz [Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу 
http://www.marketingclub.org.ua  

Рекомендовані джерела інформації15


